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ELi arenguabi Myanmarile/Birmale: audiitorite sõnul 
mängis EL juhtivat rolli ja reageeris kiiresti, kuid puudusi 
oli abi rakendamisel 
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt täitis EL Myanmari/Birma arenguprioriteetide 
toetamisel juhtrolli ja eraldas riigile märkimisväärses summas rahalisi vahendeid. Puudusi leiti 
aga komisjonipoolses vajaduste hindamises ja ELi abi rakendamises. 

Audiitorid uurisid, kas Euroopa välisteenistus ja Euroopa Komisjon toetasid Myanmaris/Birmas täpselt 
kindlaks määratud arenguprioriteete. EL on riigile perioodiks 2012–2020 eraldanud kokku ligi miljard eurot. 

„Euroopa välisteenistus ja Euroopa Komisjon reageerisid Myanmari/Birma poliitilistele muutustele kiiresti, 
kuid kokkuvõttes jõudis kontrollikoda järeldusele, et riigile antud ELi arenguabi on olnud vaid osaliselt 
tõhus,“ ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Karel Pinxten. 

Auditeeritud ajavahemikul (2012–2016) toimus Myanmaris/Birmas keeruline poliitiline ja majanduslik 
üleminekuprotsess. Arengualaseid jõupingutusi takistasid sellised tegurid, nagu loodusõnnetused, etnilised 
konfliktid ning kohalike osalejate ja ametiasutuste piiratud suutlikkus. 2016. ja 2017. aastal toimusid 
Arakani osariigis rohingja moslemivähemuse vastu korduvad vägivallapuhangud, millest kasvas välja 
tohutute mõõtmetega humanitaarkriis. Arakanis jätkuv vägivald süvendab konflikti ning takistab piirkonnas 
humanitaar- ja arenguabi andmist.  

Audiitorite sõnul ei võtnud komisjon vajadusi hinnates piisavalt arvesse riigisiseseid geograafilisi 
prioriteete. Prioriteetide määramine vastavalt piirkondadele oleks ELi toetuse mõju suurendanud. 
Prioriteetide hulka ei kuulunud riigi tulude suurendamine, ehkki see on Myanmari/Birma arengu jaoks 
võtmetähtsusega tegur. Positiivne samm oli ELi ja eri liikmesriikide ühine abi kavandamine. 
Koordineerimine pikaajalise kriisi piirkondades arengu- ja humanitaarabi korraldavate peadirektoraatide 
vahel ei toiminud aga hästi.  

Audiitorite sõnul toetasid valitud meetmed küll riigi arenguprioriteete, kuid kohati rakendati neid 
hilinemisega. ÜRO hallatavate ja ELi rahastatavate usaldusfondide programmide rakendamist mõjutas 
eelarvevahendite aeglane kasutamine. Kulude kontrolli reguleerivad tingimused ELi ja ÜRO vahelistes 
lepingutes avaldasid vähe mõju.  
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Audiitorite hinnangul oli auditeeritud projektide tulemuste saavutamise määr väga erinev. Kavandatud 
väljundid saavutas ainult pool projektidest, peamiselt rakendamisel tekkinud viivituste tõttu. Puudusi 
tuvastati ka projektinäitajate kvaliteedis ja projektide seires. 

Audiitorid soovitavad Euroopa Komisjonil ja Euroopa välisteenistusel 

• paremini toetusvaldkondadele keskenduda, et abi mõju suurendada; 

• parandada rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi ning Euroopa kodanikukaitse ja 
humanitaarabioperatsioonide peadirektoraadi vahelist koordineerimist; 

• põhjendada ja dokumenteerida konkreetsetele sektoritele ja meetmetele abi eraldamist; 

• parandada mitme rahastajaga meetmete kulutasuvust; 

• parandada seiret väljundite ja tulemite alase teabe üle; 

• parandada projektijuhtimist ja tagada ELi meetmete suurem nähtavus; 

• uurida uuesti võimalust laiendada ühise rahufondi pädevust Arakani osariigile. 

Toimetajatele 

Pärast mitukümmend aastat kestnud autoritaarset võimu tuli Myanmaris/Birmas 2011. aasta märtsis 
võimule tsiviilvalitsus ning riigis on toimumas poliitiline ja majanduslik üleminek. Valitsus on käivitanud 
hulga reforme, et muuta riigi poliitilist, demokraatlikku ja sotsiaal-majanduslikku olukorda.  

Aastatel 2012–2016 oli riigi keskmine majanduskasv 7,5 % aastas. Tööjõud on noor ja riik on rikas 
maavarade (gaas, puit, kuld ja vääriskivid) poolest. Riiki tehtavad otseinvesteeringud on viimasel ajal 
märkimisväärselt suurenenud. 

Elanikkond koosneb paljudest rahvusrühmadest, kelle vahel on pingeid nii etnilisel kui religioossel tasandil. 
Valitsus on sõlminud mõningate rahvusrühmade sõjavägedega kogu riiki hõlmava relvarahukokkuleppe, 
kuid rahuprotsess edeneb aeglaselt. Etnilised pinged on teravad osariikides, kus domineerivad mittebirma 
etnilised rühmad, eriti Šani, Katšini ja Arakani osariikide piirialadel. Arakani osariigi rohingja 
moslemivähemus on sisuliselt olnud kodakondsuseta alates 1982. aastast, mil jõustus Birma kodakondsuse 
seadus.  

Reformide soodustamiseks peatas EL 2012. aasta aprillis valitsuse suhtes kehtestatud sanktsioonid ning oli 
2013. aastaks tühistanud kõik keelud peale relvaembargo. Samuti avas EL Yangonis büroo, mis sai 2013. 
aastal täieõiguslikuks ELi delegatsiooniks. 

Riik on toetust saanud paljudelt rahastajatelt. Ajavahemikul 2012–2016 ületas kõigi rahastajate võetud 
kohustuste kogusumma 8 miljardit USA dollarit. 

Eriaruanne nr 4/2018: „ELi abi Myanmarile/Birmale“ on kättesaadav Euroopa Kontrollioja veebisaidil 
(eca.europa.eu) ELi 23 keeles. 

 

 


